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Лабораторна робота 2  

Тема. Програмні засоби створення презентацій. Система 
Microsoft Office PowerPoint. Вставка об’єктів на слайди, 
проектування і реалізація особистого проекту.  
Мета.  Набути практичні навички реалізації особистого 
проекту  комп’ютерної  презентації,  додавання 
об’єктів на слайд, роботи зі зразками слайдів, створення 
прихованих слайдів, роботи з фото в Microsoft Office Picture 
Manager.  

Загальне завдання. Виконуючи завдання лабораторних робіт 2–3, не- 

обхідно одночасно реалізувати власний проект 

презентації.  

Вимоги до презентації  

Мета проекта. Створення презентації послуг фірми, організація 

юридичного напрямку у середовищі Microsoft Office PowerPoint. 

Варіант вказує викладач.  

Обсяг презентації – не менше 10 слайдів, з них 2 титульних. 

Презентація повинна містити такі обов’язкові об’єкти:   

• нижній колонтитул;  

• маркірований список;  

• нумерований список;  

• таблицю;  

• рисунок;  

• діаграму;  

• організаційну діаграму;  

• об’єкт SmartArt;  

• об’єкт WordArt;  

• блок-схему (фігури);  

• три гіперпосилання на титульному аркуші (для переходу до 

слайдів з малюнком, таблицею, діаграмою або організаційною 

діаграмою);  

• об’єкти для переміщення по слайдах (для повернення в місце 

виклику за гіперпосиланнями);  

• прихований слайд – 2 (з кнопкою для повернення в місце 

виклику).  

Оформлення презентації:  
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• вибрати ефекти зміни слайдів і об’єктів анімації;  

• поділити умовно презентацію на 2 розділи і застосувати до них 

різні кольори тем.  

Збереження презентації (2 файли):   

• файл типу Демонстрация;  

• файл типу Презентация.  

Планування і створення презентації  

Завдання 1.  Планування презентації.  

Записати:   

• мету презентації;  

• цільову аудиторію;  

• структуру презентації (назви титульних і решти слайдів) у вигляді 

дерева, як в області структури презентації.  

 2.  Створення презентації на основі шаблону оформлення.  

 1. Створити файл презентації на основі шаблону 

оформлення.  

2. Зберегти презентацію з назвою, що містить назву 

групи, прізвище студента, назву презентації, 

наприклад, МЕ-01_Петренко_ СилаПрава, в папку 

Лабораторні роботи (підпапка PowerPoint).  

Вставка титульних слайдів  

Завдання 3.  Вставка титульних слайдів.  

 Вставити два або більше титульних слайдів, які будуть 
початковими для розділів презентації. Ввести текст 
заголовків.  

Вставка слайдів та об’єктів різних типів  

Наступні всі завдання можна виконувати в довільному порядку 

залежно від структури презентації. Зошит із звітами повинен містити 

дану нумерацію завдань.  

Завдання 4.  Вставка слайдів з маркірованими списками.  

Завдання 5.  Вставка рисунків на слайди.  

 1. Рисунок узяти з мережі Інтернет:  

• копіюванням рисунка з сайта через буфер обміну в презентацію;   
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• збереженням рисунка у вигляді файла та вставкою його в 

презентацію;   

• копіюванням усього екрана (кнопка PRINT SCRN) у буфер 

обміну, подальшим обрізанням у Paint, вставкою через буфер 

обміну в презентацію;  

• з бібліотеки кліпів MS Office;  

• скануванням зображення на сканері.  

2. Для зручності підбору одного рисунка з декількох 

можна вставити на активний слайд декілька рисунків, 

в режимі Обычный перетягти їх за межі слайда, 

переглянути слайд у режимі показу, а потім по черзі 

перетягувати на слайд та переглядати.  

Примітка. Якщо на сайті фірми, організації мало рисунків, то 

можна знайти їх в Інтернеті. В Google або Яндекс відкрити розділ 

Картинки, ввести запит відповідно до теми (право, юридичні послуги, 

юридична діяльність та ін. (рис. 6.4). Результати пошуку малюнків 

українською та російською мовами будуть різні.  

  
Рис. 6.4. Розділи Картинки у пошукових системах Google, Яндекс  

Завдання 6.  Дублювання слайда.  

 Вставити слайд зі схожим змістом або структурою шля- 

хом операції дублювання.  

Завдання 7.  Вставка таблиці на слайд.  

 1. Таблиця повинна містити не менше 10 клітин. 

Зовнішні межі (товщина) – 2,25 пт, внутрішні – 0,5 пт.  

2. Виконати заливку деяких клітин кольором, який 

найбільше відповідає колірній схемі.  

Завдання 8.  Вставка діаграми.  

 1. Вставити дві діаграми, створені різними засобами:  

• у середовищі PowerPoint;  

  



  

Завдання   

4  

• у середовищі Excel.  

2. Діаграми повинні мати назви осей і назву діаграми та 

бути різного типу.  

Завдання 9.  Вставка текстового напису.   

 Додати напис, використовуючи кнопку Надпись, ввести 

текст згідно з темою презентації.  

Завдання 10.  Вставка об’єкта WordArt.  

 Вставити об’єкт WordArt, наприклад, це може бути 

вертикальний текст на слайді.  

Завдання 11.  Вставка слайда з організаційною діаграмою (об’єкт 

SmartArt).  

 1. Створити організаційну діаграму, наприклад, 

структура банку – головний офіс, регіональні, обласні, 

міські відділення та ін.; посадова структура – керівник 

організації, заступники, керівники підрозділів, 

начальники відділів та ін.  

2. Діаграма повинна містити не менше 4 рівнів.  

Завдання 12.  Вставка блок-схеми, створеної за допомогою фігур.  

 1. Створити блок-схему не менше ніж з п’яти фігур.  

2. Змінити розмір автофігури за допомогою маркерів 

розмірів – білих квадратів і жовтих ромбів.  

3. Записати відмінності, що існують в призначенні 

маркерів.  

 13.  Введення і форматування тексту у вигляді 

маркірованого списку.  

 Ввести маркірований список, відформатувати текст, 

задати на деяких слайдах маркери у вигляді малюнків 

або знаків, відмінних від стандартних, наприклад, у 

вигляді маленьких монет, грошових купюр, автомобілів, 

пластикових карток та ін.  

Завдання 14.  Введення і форматування тексту у вигляді 

нумерованого списку.  

 Створити нумерований список текстових елементів,  

відформатувати текст.  

Завдання 15.  Відображення та використання Сетки.  

 1. У режимі Обычный включити Сетку.  
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2. Добитися однакового розміщення подібних елементів 

на всіх слайдах (маркірованих списків, малюнків та 

ін.).  

Завдання 16.  Вставка прихованого слайда.  

 Створити 2 слайди, які містять:   

• конфіденційну інформацію про фірму (розмір прибутку, тенденції 

розвитку, нереалізовані проекти, заплановану продукцію, послуги 

та ін.);  

• інформацію про автора презентації (прізвище, ім’я, по батькові, 

група, назви факультету, навчального закладу, е-мейл та ін.).   

 Підготовка фото в Microsoft Office Picture Manager  

(Диспетчер рисунков)  

Завдання 17.  Підготовка та вставка фото.  

 Підготувати особисте фото в спеціалізованій програмі 

обробки цифрових зображень з пакета Microsoft Office:  

1. Запустити програму (Пуск  Все программы  

Microsoft Office  Средства Microsoft Office  Microsoft 

Office Picture Manager (или Диспетчер рисунков Microsoft  

Office).  

Примітка. Звернути увагу, що програма знаходиться 

не в основній папці Microsoft Office, а в підпапці 

Средства Microsoft Office.   

2. Відкрити фото одним із способів:  

• у Проводник в контекстному меню для файла з фото 

вибрати Открыть с помощью  Microsoft Office Picture 

Manager;  

• запустити Microsoft Office Picture Manager і відкрити 

файл з фото.  

3. Підготувати фото як для друку в цифровій фотостудії 

(розмір 10х15):  

• виконати Рисунок  Обрезать;  

• вибрати справа в області завдань – Пропорции: 10х15;  

• орієнтація – альбомная або книжная;  
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• виділити область для обрізання переміщенням 

кутових маркерів розміру. При необхідності 

змінити орієнтацію книжная/альбомная (рис. 6.5);  

• обрізати – натиснути кнопку ОК;  

• якщо результат не сподобався, відмінити операцію 

кнопкою Отменить ;  

• поліпшити кольори на фото (білий колір на фото має 

бути білим, а не сірим, жовтуватим чи ін.) – 

РисунокЦвет, в області завдань натиснути 

Улучшить цвета, покажчиком миші клацнути по 

області на фото, яка має бути білою;  

• при необхідності виконати РисунокУстранение 

эффекта красных глаз.  

4. Зберегти фото в особистій папці.  

5. Вставити фото в презентацію на прихований слайд з 

інформацією про автора.  

Примітка. Фото може бути записане на flash-носій та 

роздруковане в будь-якій цифровій фотостудії (розмір 10х15).  

  

  
Рис. 6.5. Обрізання фото в Microsoft Office Picture Manager  

Завдання 18.  Збереження презентації.  

 Зберегти презентацію з назвою, вказаною у завданні 2, 

кнопкою на панелі швидкого доступу.  
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Робота із зразками заголовків і слайдів  

Завдання 19.  Вставка колонтитулів на зразки слайдів.  

 1. Додати на кожний слайд текст – прізвище та ініціали 

розробника презентації, назву групи.  

2. Відформатувати текст нижнього колонтитулу.  

3. Для виходу з режиму натиснути кнопку Закрыть режим 

образца вкладки Образец слайдов.  

Завдання 20.  Редагування зразка слайдів.  

 Видалити з кожного слайда, окрім титульних, дату створення 

презентації.  

Завдання 21.  Редагування зразка заголовків титульних слайдів.  

 Видалити з титульних слайдів номер слайда.  

Завдання 22.  Вставка рисунка, що повторюється на всіх слайдах.  Для 

додавання рисунка, що повторюється на всіх слайдах у верхньому 

куті, наприклад, емблеми фірми (організації), розмістити рисунок 

на Образце слайдов.  

Завдання 23.  Форматування назв титульних слайдів.  

 1. Змінити колір, розмір і (або) назву шрифту заголовків двох 

титульних слайдів.  

2. Для одночасного форматування всіх титульних слайдів 

використовувати Образец слайдов, зразок титульного слайда.  

Завдання 24.  Збереження презентації.  

 Зберегти презентацію з назвою, вказаною у завданні 2, 

комбінацією клавіш.  

Питання для самопідготовки  

1. Як здійснюються операції зі слайдами (вставка, видалення, переміщення, 

дублювання)?  

2. Як вставляються в слайди рисунки, таблиці, діаграми, організаційні 

діаграми, об’єкти SmartArt і WordArt, створюються блок-схеми за 

допомогою фігур?  

3. Як форматуються маркіровані списки слайдів?  

4. Для чого і як використовуються зразки слайдів, видач, заміток?  

5. Для чого і як використовуються колонтитули?  

6. Як створити прихований слайд?  

7. Для чого потрібна сітка, як її відобразити на слайдах?  

8. Як вставити текст чи рисунок, який повторюється на кожному слайді?  

9. Можливості Microsoft Office Picture Manager для роботи з фото.  

 


